


مليار دوالر استثمارات المدينة 
10.7الصناعية الصينية العمانية بالدقم 



تتقدم هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم 
بأسمى آيات التهاني إلى المقام السامي

حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم
- حفظه ا( -

متضرعين إلى ا$ العلّي القدير أن يديم على جاللته 
الصحة والعافية، ومهنئين الشعب العماني بهذه 

المناسبة الغالية، ومجددين العهد والوالء 
باالستمرار في العطاء والبناء لما فيه الفخر 

واالعتزاز لكل أبناء عماننا الغالية 

في غمرة احتفاالت البالد بيوم النهضة
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شراكات اقتصادية













االفتتاحية
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المجلة ترحب بالمقاالت والبحوث 
المتخصصة والدراسات األكاديمية

أكثر من ١٠ مليارات دوالر استثمارات 
المدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم 

تشييد مصنع 

لتجميع 

السيارات 

باستثمارات 

عمانية قطرية 



المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تستكشف فرص االستثمار 


 ٦

داخل
العدد



مصفاة الدقم تطلق برنامج "علوم المصفاة" إنشاء مركز متكامل للخدمات اللوجستية

منح حق االنتفاع لمشروع سياحي جديد
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وزير النفط والغاز:

محطة رأس مركز تترجم التوجيهات السامية 
بإنشاء مخزون استراتيجي من النفط للبالد
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مليار دوالر
استثمارات المدينة الصناعية
الصينية العمانية بالدقم 
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Oman Wan Fang LLC
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المشروع السياحي ضمن المدينة
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يحيى الجابري: 

نرحب باالستثمارات 
الصينية في الدقم
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بدر بن حمد البوسعيدي: 

دور السلطنة السياسي 
والدبلوماسي يعزز موقعها 
كمركز لوجستي بالمنطقة
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ليو ِكيِوي: 

مقاطعة «نينغشيا» 
ملتزمة بإنشاء المدينة 

الصناعية الصينية 
العمانية بالدقم
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رئيس مجلس إدارة شركة وان فانج عمان:

إنشاء المدينة الصناعية بالدقم 
يتيح لنا الوصول إلى أسواق عديدة 

في آسيا وافريقيا وأوروبا




Oman Wan fang LLC 
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الصين أكبر مستورد للنفط 
العماني وشريك تجاري 

رئيسي للسلطنة
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المدينة الصناعية الصينية حافز 
لمزيد من االستثمارات األجنبية
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باستثمارات عمانية - قطرية

توقيع اتفاقية منح حق االنتفاع لتشييد 
مصنع تجميع السيارات بالدقم
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الرئيس التنفيذي للطيران 
العماني في حديث لـ  :

الـدقــم 
تلعب دوراً 
محوريـاً 
في نمو 
االقتصاد 
الوطني
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www.omanair.com
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مؤسسة صغيرة 
ومتوسطة 
تستكشف 

فرص االستثمار 
بالدقم
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هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم تعزز تعاونها مع المؤسسات المصرفية 

توقيع مذكرة تفاهم مع بنك عمان العربي 
لتسهيل حصول الشركات على التمويل 
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البحث العلمي 
والمناطق االقتصادية

mesbahkotb@gmail.com
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سليمان الحارثي نائب الرئيس التنفيذي لألعمال المصرفية االسالمية ببنك مسقط:

السلطنة وفرت مقومات 
نجاح الدقم .. والمستثمرون 

المحليون مطالبون بالمبادرة 
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Truck Oman  Projects and Oilfield 
    Services LLC


       




      


      


      

     


      









       



 










       






تشييد مركز متكامل
للخدمات اللوجستية بالدقم

«ترك عمان» تختار المنطقة االقتصادية لتنفيذ مشروع جديد
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منح حق االنتفاع إلنشاء مشروع 
سياحي وحديقة ترفيهية بالدقم

يتم تنفيذه على عدة مراحل وبتكلفة ٣٩٠ مليون ريال
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مصفاة الدقم تطلق برنامج 
«علوم المصفاة» في الدقم
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حديقة الصخور بالدقم

كلمات بصمت 
.. عــال
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Henri Moor
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Edvard Munch
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Picasso
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Paul Klee
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بمشاركة ٣٠٠ عامل واستخدام ٢٢٠٠ طن حديد

شركة عـمان للحوض الجاف تسلم 
السفينة اليونانية المحولة الرابعة بنجاح
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الدقم والشعر

عين على الدقم

محمد بن أحمد الشيزاوي*










  

   

*mohammed.alshezawi@duqm.gov.om


